
 

 

Wal-Mart Stores, Inc. Informacja o praktykach zachowania poufności         

Data wejścia w życie: 26 marca 2013 r.  Data wprowadzenia zmian: wrzesień 2013 r. 

  

NINIEJSZA INFORMACJA OPISUJE DOZWOLONE SPOSOBY WYKORZYSTYWANIA I UJAWNIANIA DANYCH MEDYCZNYCH PACJENTÓW 

ORAZ MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA DOSTĘPU DO NICH PRZEZ SAMYCH PACJENTÓW. PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NIĄ.  

Uznajemy, że dane medyczne pacjenta stanowią jego dane osobowe. Czujemy się zobowiązani do ochrony danych medycznych. Wal-Mart Stores, Inc. 

(„Walmart i Sam’s Club”) oraz jej spółki powiązane są prawnie zobowiązane do zachowania poufności chronionych informacji zdrowotnych („CIZ”), 

postępowania zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszej Informacji oraz przekazania pacjentom niniejszej Informacji o naszych obowiązkach w świetle 

prawa oraz praktykach zachowania poufności informacji zdrowotnych. Musimy postępować zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Informacji. 

 

Dozwolone sposoby wykorzystywania i ujawniania przez Walmart i Sam’s Club informacji zdrowotnych 

W związku z leczeniem. CIZ mogą być przez nas wykorzystywane do wystawiania recept. CIZ mogą być ujawniane lekarzom leczącym danego pacjenta i 

innym osobom biorącym udział w procesie leczenia. 

W związku z pobieraniem opłat. CIZ mogą być wykorzystywane i ujawniane dla celów wystawiania rachunków i pobierania opłat od pacjenta, jego 

ubezpieczyciela lub osoby trzeciej. Może to obejmować weryfikację przysługiwania pacjentowi prawa do ubezpieczenia w ramach programu stanowego 

Medicaid, Medicare lub innych programów ubezpieczeń zdrowotnych, jak również weryfikację statusu uczestnictwa w programie ubezpieczeń zdrowotnych oraz 

przekazywanie informacji podmiotom, z których usług korzystamy przy dostarczaniu rachunków i pobieraniu należnych nam płatności.  

W związku z działaniem służby zdrowia. CIZ mogą być wykorzystywane i ujawniane dla celów działania służby zdrowia, co obejmuje czynności niezbędne do 

świadczenia pomocy medycznej i zapewnienia pacjentom wysokiej jakości usług. 

W związku z wysyłaniem przypomnień o konieczności pobrania kolejnego opakowania leku lub informacji o produktach i usługach zdrowotnych. CIZ 

mogą być wykorzystywane i ujawniane dla celów: (1) wysyłania przypomnień o konieczności pobrania kolejnego opakowania leku; (2) powiadomienia o utracie 

ważności przez receptę; (3) informacji o produktach i usługach zdrowotnych; (4) przypomnienia o corocznym badaniu wzroku lub innych badaniach; (5) 

informacji o opcjach leczenia, które mogą interesować pacjentów; lub (6) informacji o innych lokalizacjach, gdzie pacjent może zamówić produkty wydawane na 

receptę. 

Osoby zaangażowane w leczenie lub ponoszenie opłat za leczenie. CIZ mogą być ujawniane członkom rodziny lub przyjaciołom opiekującym się pacjentem 

bądź ponoszącym opłaty za jego leczenie pod warunkiem, że pacjent wyrazi zgodę na ich ujawnienie lub uzyska możliwość wyrażenia braku zgody. W razie 

braku możliwości kontaktu z pacjentem lub jego niezdolności do wyrażenia braku zgody, kierować się będziemy własną oceną, czy ujawnienie takie leży w 

interesie pacjenta. 

Zgodnie z wymogami prawa. CIZ podlegają ujawnieniu w sytuacjach regulowanych prawem federalnym, stanowym lub lokalnym. 

Dla zapobieżenia poważnemu zagrożeniu zdrowia lub bezpieczeństwa. CIZ mogą być wykorzystywane i ujawniane w razie konieczności zapobieżenia 

poważnemu zagrożeniu zdrowia lub bezpieczeństwa pacjenta bądź innej osoby lub zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. CIZ mogą być ujawniane dla celów 

ochrony zdrowia publicznego, np. działań zmierzających do zapobiegania i kontrolowania zachorowań, zapobiegania urazom, zgłaszania reakcji na leki lub 

problemów z produktami, wycofania produktu z rynku, jak również zgłaszania przypadków molestowania lub zaniedbania dzieci, osób starszych i 

niesamodzielnych. Ujawnienie takie może jednak zostać dokonane wyłącznie osobie, która może zapobiec takiemu zagrożeniu. 

W związku z nadzorowaniem służby zdrowia. CIZ mogą być ujawniane instytucjom nadzorczym służby zdrowia dla celów ich przewidzianych prawem 

działań. Niezbędne z punktu widzenia administracji państwowej działania nadzorcze obejmują czynności kontrolne, postępowania wyjaśniające, inspekcje i 

procedury udzielania zezwoleń.  

W związku z postępowaniem sądowym lub sporem. CIZ pacjenta będącego stroną postępowania sądowego lub sporu mogą zostać ujawnione na mocy nakazu 

sądowego lub administracyjnego. CIZ mogą również być ujawniane w odpowiedzi na wezwanie do stawiennictwa, wniosek o przedprocesowe udostępnienie 



 

 

materiałów lub inny zgodny z prawem wniosek innej osoby biorącej udział w sporze. Warunkiem takiego ujawnienia jest dołożenie starań w celu 

poinformowania pacjenta o takim wniosku (co może obejmować pisemne powiadomienie) lub uzyskanie nakazu ochrony informacji wnioskowanych do 

ujawnienia. 

W związku ze specjalnymi uprawnieniami niektórych władz. CIZ mogą być ujawniane: (1) jeśli pacjent jest członkiem sił zbrojnych, na żądanie władz 

wojskowych; (2) jeśli pacjent jest więźniem lub aresztantem, na żądanie zakładu karnego lub organów ścigania; (3) w odpowiedzi na wniosek organów ścigania, 

pod określonymi warunkami; (4) z przewidzianych prawem względów bezpieczeństwa państwa; (5) uprawnionym urzędnikom federalnym w celu ochrony 

Prezydenta, innych uprawnionych osób lub głów obcych państw. 

W związku z odszkodowaniami pracowniczymi. Informacje zdrowotne mogą być ujawniane dla celów związanych z odszkodowaniami pracowniczymi lub 

podobnych. 

Przypadkowe ujawnienia przy okienku w aptekach dla zmotoryzowanych. Niektóre sklepy lub kluby oferują obsługę w okienku dla zmotoryzowanych. 

Rozmowa z aptekarzem może zostać podsłuchana przez osobę znajdującą się w pobliżu. Osobom pragnącym zachować całkowitą prywatność proponujemy 

korzystanie wyłącznie z obsługi wewnątrz sklepu lub klubu. 

Dawstwo tkanek i organów. CIZ mogą również być ujawniane bankom narządów lub podobnym instytucjom dla celów dawstwa lub przeszczepu. 

Koronerzy i domy pogrzebowe. Po śmierci pacjenta CIZ mogą być ujawniane np. dyrektorowi domu pogrzebowego, koronerowi lub lekarzowi 

przeprowadzającemu sekcję zwłok zgodnie z odpowiednimi przepisami w celu umożliwienia tym osobom wykonywania ich obowiązków. 

Pełnomocnicy. CIZ mogą być ujawniane prawomocnemu pełnomocnikowi, takiemu jak rodzic, opiekun prawny, zarządca masy spadkowej lub wykonawca 

testamentu bądź inna osoba prawomocnie upoważniona. 

Dla celów marketingowych. Za zgodą pacjenta możemy wykorzystać i ujawnić CIZ naszym zewnętrznym agentom, przedstawicielom, usługodawcom i/lub 

kontrahentom, aby umożliwić im przesyłanie pacjentowi informacji w ramach marketingu docelowego. 

Dla celów sprzedaży CIZ. Za zgodą pacjenta możemy otrzymywać wynagrodzenie finansowe lub innego rodzaju wynagrodzenie bezpośrednio lub pośrednio w 

związku z udostępnieniem CIZ pacjenta. 

Partnerzy biznesowi. Możemy udostępnić CIZ pacjenta niektórym partnerom biznesowym, którzy świadczą usługi na naszą rzecz. Możemy udostępnić CIZ 

pacjenta partnerowi biznesowemu w celu wykonania przez niego zleconej przez nas pracy, a następnie wystawienia rachunku pacjentowi lub jego płatnikowi 

instytucjonalnemu za wykonaną pracą. Prawo federalne wymaga, abyśmy zawierali umowy z partnerami biznesowymi w celu ochrony CIZ pacjenta zgodnie z 

przepisami prawa oraz wymaganiami Walmart i Sam’s Club. 

Ograniczenia dotyczące wykorzystywania i ujawniania informacji zdrowotnych. Z wyjątkiem sytuacji tu opisanych, CIZ nie będą ujawniane ani 

wykorzystywane bez zgody pacjenta. Upoważnienie do wykorzystywania lub ujawniania CIZ może zostać odwołane w formie pisemnej, w dowolnym czasie. 

Odwołanie upoważnienia powoduje zaprzestanie wykorzystywania lub ujawniania CIZ dla celów objętych upoważnieniem, z wyłączeniem sytuacji, w których 

zostało ono już dokonane za zgodą pacjenta. Jesteśmy również zobowiązani do przestrzegania praw stanowych, ustanawiających wymogi ostrzejsze niż stawiane 

w federalnych przepisach HIPAA (ustawa o przenoszalności i ochronie danych w ubezpieczeniach zdrowotnych). W przypadku naruszenia bezpieczeństwa CIZ 

do pacjenta zostanie wysłane powiadomienie. Informacje o wspomnianych wymogach można uzyskać na stronach www.wal-mart.com, www.samsclub.com lub, 

na żądanie, w lokalnym sklepie lub klubie. 

 

Prawa pacjenta dotyczące informacji zdrowotnych znajdujących się w naszych rejestrach 

• Pacjent ma prawo domagać się ograniczenia wykorzystywania lub ujawniania swoich CIZ dla celów leczenia, pobierania opłat lub działalności służby zdrowia, 

lub w stosunku do osób zaangażowanych w jego leczenie bądź ponoszenie opłat za leczenie, jak np. członek rodziny lub przyjaciel. Nie jesteśmy zobowiązani 

przychylać się do takiej prośby. W razie jej zaakceptowania będziemy się do niej stosować z wyłączeniem niektórych sytuacji nagłych lub uregulowanych 

prawnie. 



 

 

• Pacjent ma prawo domagać się ograniczenia ujawniania niektórych swoich CIZ w ramach programu ubezpieczeń zdrowotnych dla celów dokonywania 

płatności lub działalności służby zdrowia w związku z usługami opłaconymi w całości (ze środków własnych pacjenta). 

• Pacjent ma prawo wglądu i uzyskania kopii papierowej bądź elektronicznej swoich danych, o ile można taką kopię łatwo wykonać. Zazwyczaj dotyczy to 

recept i wystawionych rachunków. Korzystanie z tego prawa może być odpłatne. Możemy odmówić pacjentowi tego prawa; ma on wówczas możliwość złożenia 

wniosku o rozpatrzenie takiej odmowy. 

• Pacjent może domagać się skorygowania swoich danych zdrowotnych w razie ich niepoprawności lub niekompletności. Wniosek taki musi zostać odpowiednio 

uzasadniony. Wniosek może zostać odrzucony, jeśli informacje zdrowotne są dokładne i kompletne lub nie należą do informacji przechowywanych przez lub na 

rzecz Walmart lub Sam's Club. W razie odrzucenia wniosku pacjent ma prawo złożyć oświadczenie o zdaniu odrębnym, dotyczące dowolnego elementu swoich 

danych, który uważa za niepełny lub nieprawidłowy. Wniosek zostanie włączony do kartoteki pacjenta. Po włączeniu do kartoteki wniosek taki będzie ujawniany 

wraz z elementem, którego dotyczy. 

• Pacjent może domagać się sprawozdania z ujawnień jego CIZ. Sprawozdanie takie zawiera listę ujawnień jego informacji zdrowotnych dla celów innych niż 

leczenie, opłaty za leczenie lub działalność służby zdrowia oraz innych dozwolonych prawem wyjątków. Wniosek o sporządzenie sprawozdania musi zawierać 

specyfikację okresu sprawozdawczego, którego długość nie może przekroczyć sześciu lat oraz nie może sięgać wstecz dalej niż 14 kwietnia 2003 r. 

• Pacjent może domagać się kontaktowania się z nim w określony sposób lub w określonym miejscu. Na przykład, może to być kontakt wyłącznie na adres 

służbowy, inny adres prywatny lub za pośrednictwem skrytki pocztowej. Pisemny wniosek w tej sprawie musi określać sposób lub miejsce kontaktu. 

Uzasadnione wnioski będą rozpatrywane pozytywnie. 

W razie chęci skorzystania z któregoś z powyższych praw, należy skontaktować się z placówką Walmart lub Sam’s Club w celu uzyskania odpowiedniego 

formularza lub wysłać pisemny wniosek na adres: HIPAA Privacy, Wal-Mart Stores, Inc., 702 SW 8th Street, Mailstop #0230, Bentonville, AR. 72716-0230. 

Wersję papierową niniejszej Informacji można uzyskać na żądanie w najbliższej placówce Wal-Mart, Sam’s Club lub Neighborhood Market lub pobrać w wersji 

elektronicznej ze strony www.walmart.com lub www.samsclub.com. 

 

Zmiany niniejszej Informacji o praktykach zachowania poufności  

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszej Informacji. Zastrzegamy sobie prawo do postanowienia, że zmodyfikowana lub zmieniona 

Informacja jest również obowiązująca dla wszelkich już istniejących i uzyskiwanych w przyszłości CIZ pacjenta. Aktualna Informacja zostanie udostępniona.  

W razie zmiany Informacji, jej zmieniona wersja będzie dostępna na naszej witrynie WWW pod adresem www.walmart.com lub www.samsclub.com lub 

przesyłana na żądanie. 

 

Dalsze informacje i zgłoszenia problemów  

Wszelkie pytania dotyczące niniejszej Informacji należy kierować na adres pocztowy HIPAA Privacy, Wal-Mart Stores Inc., 702 SW 8th St, Mailstop #0230, 

Bentonville, AR. 72716-0230 lub na numer telefonu 1-800-WAL-MART. Jeśli zdaniem pacjenta jego prawo do prywatności zostało naruszone, jest on 

uprawniony do złożenia pisemnego zażalenia, bez retorsji, na ręce Specjalisty ds. Zgodności Health & Wellness HIPAA pod powyższym adresem lub Sekretarza 

Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej, Biuro Praw Obywatelskich. 

 

KARTA PRAW PACJENTA 

1. Prawo do pełnej informacji z wyprzedzeniem o planowanych metodach leczenia i opieki oraz wszelkich zmianach w planie postępowania; 2. Prawo do udziału 

w opracowywaniu i okresowych modyfikacjach planu postępowania; 3. Prawo do wyrażenia świadomej odmowy na konkretne postępowanie lub leczenie po 

uzyskaniu pełnej informacji o możliwych skutkach takiej odmowy. 4. Prawo do uzyskania z wyprzedzeniem pełnej ustnej i pisemnej informacji o opłatach, w 

tym również o opłatach pobieranych przez strony trzecie oraz o opłatach, jakie będą pobierane od klienta/pacjenta. 5. Pacjent ma prawo do uzyskania traktowania 

z szacunkiem oraz uwagą własnej osoby i mienia oraz do poszanowania godności i indywidualności klienta/pacjenta. 6. Prawo do identyfikacji odwiedzającego 



 

 

personelu na podstawie odpowiednich plakietek identyfikujących; 7. Prawo do wolności od maltretowania, zaniedbania lub słownego, psychicznego, 

seksualnego i fizycznego molestowania, w tym od obrażeń nieznanego pochodzenia, jak również od przywłaszczenia mienia klienta/pacjenta; 8. Prawo do 

wyrażania zastrzeżeń/skarg dotyczących leczenia lub opieki, braku poszanowania mienia lub zalecanych zmian w polityce, personelu lub postępowaniu, w 

sposób wolny od ograniczeń, nacisków, wymuszeń, dyskryminacji czy retorsji; 9. Prawo do oczekiwania, że złożone skargi i zażalenia dotyczące prowadzenia 

(lub zaniechania) leczenia lub postępowania lub braku poszanowania mienia zostaną rozpatrzone; 10. Prawo do wyboru świadczeniodawcy usług medycznych, w 

tym lekarza prowadzącego; 11. Prawo do zachowania poufności i prywatności wszelkich informacji, zawartych w aktach klienta/pacjenta, oraz Chronionych 

Informacji Zdrowotnych; 12. Prawo do informacji o polityce i procedurach agencji w zakresie ujawniania danych klinicznych; 13. Prawo do uzyskiwania 

odpowiedniego leczenia i opieki bez dyskryminacji i w sposób zgodny z zaleceniami lekarza; 14. Prawo do informacji o wszelkich świadczeniach finansowych 

w razie skierowania do danej organizacji; 15. Prawo do pełnej informacji o swoich obowiązkach; 16. Prawo do informacji o zakresie usług i ich ograniczeniach 

ze strony świadczeniodawcy usług medycznych 

 

OBOWIĄZKI PACJENTA 

1. Obowiązek udzielania kompletnych i dokładnych informacji o aktualnym stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach itp. w odpowiednim momencie 

leczenia / postępowania; 2. Obowiązek angażowania się w miarę możliwości i potrzeby w opracowywanie, realizację i modyfikację planu opieki domowej, w 

tym m.in. prawidłowego utrzymania czystości i przechowywania sprzętu i materiałów; 3. Obowiązek prawidłowego utrzymania czystości i konserwacji sprzętu i 

materiałów; 4. Obowiązek kontaktowania się z nami w razie wątpliwości i problemów związanych ze sprzętem, materiałami lub usługami; 5. Obowiązek 

informowania lekarza prowadzącego o złym samopoczuciu; 6. Obowiązek informowania nas z wyprzedzeniem o zmianie adresu zamieszkania lub numeru 

telefonu; 7. Obowiązek powiadamiania nas o występujących problemach ze sprzętem lub usługą; 8. Obowiązek powiadamiania nas o zmianie lub unieważnieniu 

wystawionej recepty przez lekarza; 9. Obowiązek powiadamiania nas o odrzuceniu lub zastrzeżeniach dotyczących naszej polityki poszanowania prywatności. 

 

SKARGI KLIENTÓW 

 Można kontaktować się z nami pod numerem 1-800-WAL-MART. W ciągu pięciu (5) dni od otrzymania przez nas skargi, pacjent zostanie powiadomiony o 

jej wpłynięciu drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną, faksem lub listem.  W ciągu czternastu (14) dni kalendarzowych pacjent otrzyma pisemne 

powiadomienie o wynikach zbadania sprawy oraz podjętej decyzji. Skargi dotyczące oszustw i nadużyć albo leczenia lub postępowania prowadzonego przez 

naszą organizację można składać pod numer 1-800-WAL-MART lub pod numer infolinii Biura Inspektora Generalnego: 1-800-447-8477. 

 

 STANDARDY OBOWIĄZUJĄCE DOSTAWCÓW ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO MEDICARE. Produkty i/lub usługi  dostarczone pacjentowi przez 

Wal-Mart Stores, Inc. podlegają standardom obowiązującym dostawców zawartym w 42 Kodeksie Przepisów Federalnych, Art. 424, ustęp 57, litera (c). 

Standardy te dotyczą kwestii zawodowych i związanych z działalnością (np. uznawania gwarancji lub godzin pracy). Pełny tekst standardów można znaleźć na 

stronie www.ecfr.gov. Na prośbę pacjenta udostępniamy drukowaną kopię tych standardów. 

 

 Informacje o gwarancji na sprzęt: Każdy produkt sprzedany lub wypożyczony przez naszą firmę posiada roczną gwarancję producenta. Nasza organizacja 

powiadomi wszystkich beneficjentów Medicare o warunkach udzielanej gwarancji i będzie uznawać wszystkie gwarancje zgodnie z odpowiednim prawem. 

Nasza organizacja będzie również w ramach gwarancji dokonywać napraw lub bezpłatnej wymiany sprzętu finansowanego przez Medicare. Dodatkowo 

instrukcja dla użytkownika zawierająca informacje o gwarancji zostanie dołączona do każdego egzemplarza trwałego sprzętu medycznego, gdy instrukcja taka 

będzie dostępna. 


